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§ 50 Dnr KUN 2018-001373.6.1.0 

Förstudie: scen för populärmusik 2021 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Att godkänna Förstudie: Scen för populärmusik Borås.   

2. Att ge Kulturförvaltningen ett förlängt uppdrag att presentera en möjlig 
organisations- och driftsform för en scen anpassad för populärmusikens 
villkor. Uppdraget redovisas den 31 maj 2023.   

3. Att uppdra Kulturförvaltningen att utreda ett nytt arrangörsstöd i syfte 
att stödja kulturarrangörer med andra organisationsformer än den 
ideella föreningen. Uppdraget delrapporteras i december 2022 och 
slutrapporteras i juni 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Förstudie: Scen för populärmusik  

Förstudien beskriver Borås möjligheter kring lokalisering, publikunderlag och 
samverkan för att stärka Borås som musikstad genom etableringen av en scen 
anpassad för populärmusikens genrer och uttryck.  

Förstudien är framtagen i samverkan mellan Borås Stads kulturförvaltning och 
Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling och är en del av 
aktivitetsplanen Utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024 som 
beslutades av Kulturnämnden i Borås 2020. 

Förstudien föreslår en samverkansmodell där tre intressentgrupper – offentlig 
verksamhet, professionella arrangörer och ideella arrangörer (samt främjande 
organisationer såsom studieförbund) definierar sina respektive behov av scenen 
samt bidrar ekonomiskt till etablering och drift utifrån de delar av 
verksamheten som är relevanta för respektive part. (se avsnitt 6.3).  

Som organisationsform för scenen föreslås en ideell föreningsform, men där 
representanter från etablerade och stabila organisation står som 
styrelsemedlemmar. Detta är en organisationsform som återfinns i olika 
varianter runt om i landet, och som bedöms främja en mer stabil 
föreningsform. (se avsnitt 6.4).  

 

 

 

2. Förlängt uppdrag att presentera en möjlig organisations- och 
driftsform för en scen  
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Förstudiens slutsats är att Borås har hamnat i ett låst läge där både 
civilsamhället och det offentliga är förhindrade att agera. Det behövs en 
tydligare motpart från civilsamhället och en tydligare intention från det 
offentliga. (se avsnitt 9) 

Kulturnämnden avser att stötta musiklivet att mobilisera sig som 
samverkanspart och att utveckla samverkan inom staden kring 
populärmusikfrågan. I enlighet med den uppdaterade aktivitetsplanen för 2022 
ska Kulturförvaltningen samla intressenter till en arbetsgrupp kring scenfrågan i 
samband med att förstudien behandlas av Kulturnämnden.  

Målsättningen för arbetsgruppen bör vara att lämna ett tydligare förslag till hur 
stadens intressenter ser på en möjlig organisations- och driftsform för en scen 
utifrån förstudiens resultat, och att lyfta önskemål och ambitioner till Borås 
politiker. 

Borås Stad i samverkan med Västra Götalandsregionen kan stötta med 
möteslokal, enkelt mötesarvode samt processhandledning.  

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen ett förlängt uppdrag att presentera en 
möjlig organisations- och driftsform för en populärmusikscen i Borås. 
Uppdraget redovisas den 31 maj 2023.  

3. Nytt arrangörsstöd för fler organisationsformer 

Förstudien lyfter även Kulturrådets rapport om arrangörernas förutsättningar 
och behoven av långsiktiga stöd och strukturer för att stärka deras viktiga roll 
för kulturutbudet i hela landet, samt berör att musiksektorn påverkats av stora 
förändringar under de senare åren. Övergripande, globala förändringar skapar 
nya förutsättningar även för arrangemang av musik- och konsertverksamhet på 
det lokala planet. (se avsnitt 5 och 7). Det finns exempel på andra kommuner 
med kulturstöd för arrangörer av olika driftsform, vilket saknas i Borås.  

För att parallellt stärka de arrangörer som verkar i och för musiklivet i Borås 
genom andra organisationsformer än ideella föreningar uppdras 
Kulturförvaltningen att utreda en ny form av arrangörsstöd. Stödet ska 
komplettera det befintliga Projekt- och arrangemangsbidraget som endast kan 
sökas av ideella föreningar och privatpersoner som arrangerar ideella 
arrangemang.  

Målsättningen med ett nytt arrangörsstöd är att stötta arrangörer som bidrar till 
ett brett och kvalitativt kulturutbud i Borås, och riktar sig till aktörer som vill 
arrangera kulturarrangemang i Borås genom övriga organisationsformer.   

Uppdraget delrapporteras i december 2022 och slutrapporteras i juni 2023.            

Beslutsunderlag 
1. Förstudie: scen för populärmusik Borås, 2022 

2. Utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024  
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3. Uppdaterad aktivitetsplan för 2022, (Bilaga 2, Återrapportering av 
Aktivitetsplan 2021 (Utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024)) 2021. 

 
 
Vid protokollet 

 
Linnea Dahlin  Marie Nyman 
Nämndsekreterare                      T.f Kulturchef 
  

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Monica Haglund Borg (S) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 21 april 2022 

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Linnea Dahlin 
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